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Risicovolle werken waterkering en zeewering

21.1 Inleiding
Er zijn werken die grote risico‟s geven voor de stabiliteit en waterkerendheid van waterkeringen en zeeweringen. Tot deze werken behoren:
 afgravingen voor het winnen van delfstoffen en specie;
 het uitvoeren van seismisch onderzoek door middel van explosies;
 het bouwen van inrichtingen met explosiegevaarlijk materiaal en/of explosiegevaarlijke inrichtingen zoals een vuurwerkfabriek, vuurwerkopslagplaatsen of een
tankstation;
 het aanleggen van hogedrukleidingen met een druk groter dan 10 bar.
Onder risicovolle werken wordt niet verstaan het aanleggen, aanbrengen of saneren van
particuliere gas-/HBO-tanks.
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21.2 Algemene motivering
nee
Vraag
1:
Gaat u risicovolle werken uitvoeren:
1. in de kern-, beschermings- of buitenbeschermingszone van de waterkering
(Kaart 13), of
2. binnen de kern-, beschermings- of buitenbeschermingszone van de zeewering, voor zover gelegen bij de dijk-induinconstructies van Noordwijk en
Katwijk?

nee

ja
Vergunningplicht

Regels over risicovolle
werken zijn niet van
toepassing.

Toelichting vraag 1
Delfstoffenwinning, seismisch onderzoek en inrichtingen met explosiegevaarlijk materiaal
en/of explosiegevaarlijke inrichtingen kunnen een serieus risico vormen voor de stabiliteit
van waterkeringen. Niet alleen in de kern- en beschermingszone van een waterkering,
maar ook in de daarbuiten gelegen buitenbeschermingszone. De buitenbeschermingszone
is de zone aan weerszijden van de feitelijke waterkering. Voor de zeewering geldt dit risico voor de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone, voor zover gelegen bij de
dijk-in-duinconstructies van Noordwijk en Katwijk.
Voor deze activiteiten geldt een vergunningplicht: de aanvaardbaarheid wordt via een
beleidsregel afgewogen.
De zeewering is de duinenrij die bescherming biedt tegen overstroming. In de keur en
legger is deze aangemerkt als primaire waterkering. Er wordt onderscheid gemaakt in
een kernzone, een beschermingszone en een buitenbeschermingszone (zie afbeelding
21.1):

Kernzone: de zone die de minimaal vereiste veiligheid moet bieden; deze wordt aan
de zeezijde begrensd door de duinvoet (op NAP +3 meter).

Beschermingszone: de zone die een ruimtereservering aangeeft behorende bij een
mogelijke zeespiegelstijging over tweehonderd jaar; aan de zeezijde is dit de afstand
waarover het afgeslagen zand zich tijdens een maatgevende storm verspreidt. Aan
de landzijde is het de strook die gereserveerd is om ook op de lange termijn (tweehonderd jaar) de benodigde veiligheid te kunnen bieden.

Buitenbeschermingszone: de zone waarbinnen explosies invloed zouden kunnen hebben op de standzekerheid van de zeewering.
In de legger is de geografische ligging van deze zones vastgelegd. In afbeelding 21.1 zijn
deze zones schematisch weergegeven.

AFBEELDING 21.1 OVERZICHT LEGGERZONES ZEEWERING
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Waterkeringen (dijken en kaden) bieden bescherming tegen overstroming. Deze waterkeringen kennen een kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone (zie afbeelding
21.2).

Boven: legger bovenaanzicht (roze kernzone, zalm
beschermingszone, rode lijn is middenkruinlijn)
Beneden: dwarsprofiel legger

AFBEELDING 21.2 OVERZICHT LEGGERZONES WATERKERINGEN
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21.3 Beleidsregel

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
a. Deze beleidsregel is van toepassing op risicovolle werken in de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone van de waterkering en binnen de kern-, beschermings- of buitenbeschermingszone van de zeewering, voor zover gelegen bij
de dijk-in-duinconstructies van Noordwijk en Katwijk.
b. De volgende risicovolle werken vallen onder deze beleidsregel:
1. afgravingen voor het winnen van delfstoffen en specie;
2. het uitvoeren van seismisch onderzoek door middel van explosies;
3. het bouwen van inrichtingen met explosiegevaarlijk materiaal en/of explosiegevaarlijke inrichtingen zoals een vuurwerkfabriek, vuurwerkopslagplaatsen of
een tankstation;
4. het aanleggen van hogedrukleidingen met een druk groter dan 10 bar.
Artikel 2: Voorwaarden
De werken of werkzaamheden zijn toegestaan, wanneer:
a. tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering en/of zeewering niet wordt verstoord, en;
b. aannemelijk is gemaakt dat er redelijkerwijs geen alternatieve locatie mogelijk is
buiten de kern-, beschermings- en buitenbeschermingszone van de waterkering
en/of zeewering.
Artikel 3: Eisen in de vergunning
In de vergunning worden in ieder geval eisen gesteld met betrekking tot:
a. de vorm en maximale afmetingen van het werk of de inrichting, en;
b. de wijze en de fasering van de uitvoering van de werken, en;
c. de wijze waarop de werken in goede staat moeten worden gehouden, en;
d. de wijze waarop de afgraving moet worden gemonitord.

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze handelingen zijn op grond van artikel 3.3, lid 1, sub o van de keur zonder vergunning verboden. In deze beleidsregel is aangegeven hoe Rijnland de aanvraag om een
vergunning zal toetsen en welke eisen in de vergunning worden opgenomen.
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